УТОЧНЕННЯ
Обґрунтування
до питання про схвалення проєкту постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про
внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії»
Відповідно до вимог законодавства та згідно з положеннями пункту 13 розділу
ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної
енергії» на операторів системи розподілу (далі – ОСР) покладено обов’язок виконання
фінансових зобов’язань за договорами на постачання електричної енергії та про
користування електричною енергією.
Станом на 01.01.2019 на особових рахунках споживачів відкритих у ПРТ
утворилась кредиторська заборгованість (переплата).
Так, НКРЕКП листом від 08.02.2019 № 1349/20.1/7-19, звернулось до всіх
ліцензіатів із розподілу електричної енергії, щодо вжиття вичерпних заходів із
повернення споживачам коштів на особових рахунках яких станом на 01.01.2019
утворилась кредиторська заборгованість.
Водночас, станом на вересень 2020 року виходячи із скарг споживачів, ОСР не
виконали в повній мірі фінансові зобов’язання за договорами на постачання електричної
енергії та про користування електричною енергією та рекомендації надані НКРЕКП, що
у свою чергу призводить до соціальної напруги в суспільстві.
Крім цього, до НКРЕКП надходить велика кількість скарг від побутових
споживачів щодо обмеження технічними засобами договірної потужності
елетроспоживання на їх об’єкти з боку операторів системи розподілу електричної.
З урахуванням зазначеного та з метою захисту прав споживачів Департаментом
роздрібного ринку електричної енергії було розроблено проєкт постанови НКРЕКП
«Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про
внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії», який є не
регуляторним актом.
Вказаним проєктом постанови зобов’язати всіх ОСР до 01.06.2021 здійснити
заходи із повернення споживачам коштів за даними особових рахунків, відкритих у ПРТ
на яких станом на 01.01.2019 утворилась переплата за електричну енергію. Крім цього,
погодити договірну потужність з індивідуальними побутовими споживачами.
Зазначений Проект містить ознаки регуляторного акта та відповідно до частини
першої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» потребує проходження
процедури підготовки, передбаченої Законом.
Враховуючи вищевикладене, Департамент роздрібного ринку електричної енергії
пропонує:
1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил
роздрібного ринку електричної енергії».
2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил
роздрібного ринку електричної енергії» на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою
одержання зауважень і пропозицій.
Директор Департаменту роздрібного
ринку електричної енергії

І. Городиський

УТОЧНЕННЯ
Проєкт

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________

№ _______
Київ

Про внесення змін до
Правил роздрібного ринку
електричної енергії

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня
2018 року № 312, такі зміни:
1) пункт 2.4.2 глави 2.4 розділу IV викласти в такій редакції:
«2.4.2. У договорі про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) та
приєднаної потужності, які визначаються виходячи з проектних рішень.
Потужність об'єкта споживача обмежується на рівні потужності,
передбаченої проектом указаного об'єкта споживача та/або технічними
характеристиками мереж зовнішнього електрозабезпечення указаного об'єкта
споживача.
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Дозволена (договірна) потужність об’єктів споживачів зазначається в
паспорті точки розподілу на рівні проектно-кошторисної документації
електрозабезпечення об’єкта споживача та/або реалізованих технічних умов
на приєднання.
У
разі
відсутності
проектно-кошторисної
документації
електрозабезпечення об’єкта споживача та/або реалізованих технічних умов
на приєднання ОСР встановлює потужність об’єкта споживача не нижче
рівня передбаченого чинними на час погодження потужності Державними
Будівельними Нормами «Проектування об’єктів цивільного призначення»
(далі – ДБН), але не нижче дозволеної (договірної) потужності об’єктів
споживачів.
Зміна оператором системи розподілу технічних характеристик ввідних
автоматичних вимикачів квартир у багатоквартирних будинків здійснюється
шляхом оформлення акта про пломбування з балансоутримувачем.
Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх
споживачів відповідно до положень Правил ринку.»
2) доповнити новим додатком 14 (що додається).
2. Операторам систем розподілу забезпечити:
1) до 01.06.2021 здійснення заходів із повернення споживачам коштів
за даними особових рахунків, відкритих у постачальників за регульованим
тарифом (далі – ПРТ) на яких наявна кредиторська заборгованість за
електричну енергію;
2) до 01.01.2022 погодження з індивідуальними побутовими
споживачами за формою, що є додатком до Правил, дозволену (договірну)
потужність згідно з оформленими паспортами точок розподілу.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Член НКРЕКП

О. Магда

Член НКРЕКП

О. Кривенко

Член НКРЕКП

Д. Коваленко

Член НКРЕКП

Р. Кайдаш

Член НКРЕКП

О. Бабій

Погоджено:
Директор Департаменту роздрібного
ринку електричної енергії

І. Городиський

Заступник директора Департаменту
енергетики

А. Огньов

Начальник Управління
інноваційних технологій

В. Попович

Директор Юридичного департаменту

С. Терещенко

Начальник Управління
адміністративної діяльності

Т. Соловей

Провідний документознавець
загального відділу Управління
адміністративної діяльності (літредактор)

М. Захарченко

УТОЧНЕННЯ
Додаток 14
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

Повідомлення про погодження договірної
потужності електроспоживання

Шановний (-на) ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

за договором про розподіл електричної енергії від____________№____________,
паспортом точки розподілу із присвоєним ЕІС-кодом точки комерційного обліку
№_______________,
договірна
потужність
встановлена
на
рівні
____________кВт.
У разі не згоди із зазначеною величиною встановленої потужності за Вашим
об’єктом,
просимо
протягом
місяця
подати
до
_____________________________________________________________________,
(найменування ОСР, структурного підрозділу)

письмові обґрунтування іншої величини потужності.
За відсутності заперечень до встановленої договірної потужності
протягом місяця, зазначена договірна потужність буде вважатися прийнятою за
замовчуванням.
Звертаємо увагу, що відповідно до положень пункту 2.4.2 Правил
роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
14.03.2018 № 312, потужність об'єкта споживача повинна обмежуватись на рівні
потужності, передбаченої проектом указаного об'єкта споживача та/або
технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж указаного об'єкта
споживача.
____________ 20__ р.

___________________________
(підпис, П. І. Б.)

Обґрунтування
до питання про схвалення проєкту постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про
внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії»
Відповідно до вимог законодавства та згідно з положеннями пункту 13 розділу
ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної
енергії» на операторів системи розподілу (далі – ОСР) покладено обов’язок виконання
фінансових зобов’язань за договорами на постачання електричної енергії та про
користування електричною енергією.
Станом на 01.01.2019 на особових рахунках споживачів відкритих у ПРТ
утворилась кредиторська заборгованість (переплата).
Так, НКРЕКП листом від 08.02.2019 № 1349/20.1/7-19, звернулось до всіх
ліцензіатів із розподілу електричної енергії, щодо вжиття вичерпних заходів із
повернення споживачам коштів на особових рахунках яких станом на 01.01.2019
утворилась кредиторська заборгованість.
Водночас, станом на вересень 2020 року виходячи із скарг споживачів, ОСР не
виконали в повній мірі фінансові зобов’язання за договорами на постачання електричної
енергії та про користування електричною енергією та рекомендації надані НКРЕКП, що
у свою чергу призводить до соціальної напруги в суспільстві.
Крім цього, до НКРЕКП надходить велика кількість скарг від побутових
споживачів щодо обмеження технічними засобами договірної потужності
елетроспоживання на їх об’єкти з боку операторів системи розподілу електричної.
З урахуванням зазначеного та з метою захисту прав споживачів Департаментом
роздрібного ринку електричної енергії було розроблено проєкт постанови НКРЕКП
«Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про
внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії», який є не
регуляторним актом.
Вказаним проєктом постанови зобов’язати всіх ОСР до 01.06.2021 здійснити
заходи із повернення споживачам коштів за даними особових рахунків, відкритих у ПРТ
на яких станом на 01.01.2019 утворилась переплата за електричну енергію. Крім цього,
погодити договірну потужність з індивідуальними побутовими споживачами.
Зазначений Проект містить ознаки регуляторного акта та відповідно до частини
першої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» потребує проходження
процедури підготовки, передбаченої Законом.
Враховуючи вищевикладене, Департамент роздрібного ринку електричної енергії
пропонує:
1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил
роздрібного ринку електричної енергії».
2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил
роздрібного ринку електричної енергії» на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою
одержання зауважень і пропозицій.
Директор Департаменту роздрібного
ринку електричної енергії

І. Городиський

Проєкт

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________

№ _______
Київ

Про затвердження Змін до
Правил роздрібного ринку
електричної енергії

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 2.4.2 глави 2.4 Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня
2018 року № 312, викласти в такій редакції:
«2.4.2. У договорі про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) та
приєднаної потужності, які визначаються виходячи з проектних рішень.
Потужність об'єкта споживача повинна обмежуватись на рівні потужності,
передбаченої проектом указаного об'єкта споживача та/або технічними
характеристиками мереж зовнішнього електрозабезпечення указаного об'єкта
споживача.
Дозволена (договірна) потужність об’єктів споживачів зазначається в
паспорті точки розподілу виходячи з:
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проектно-кошторисної документації електрозабезпечення
об’єкта споживача;
у
разі
реконструкції
мереж
зовнішнього
електрозабезпечення ОСР встановлює потужність об’єкта споживача не
нижче рівня передбаченого Державними Будівельними Нормами
«Проектування об’єктів цивільного призначення» (далі - ДБН);
у
разі
відсутності
проектно-кошторисної
документації
електрозабезпечення об’єкта споживача та відсутності реконструкції мереж
зовнішнього електрозабезпечення ОСР встановлює потужність об’єкта
споживача на рівні, передбаченого ДБН, які діяли на час вводу будинків у
експлуатацію для відповідних об’єктів споживачів.
Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх
споживачів відповідно до положень Правил ринку.»
2. Операторам систем розподілу забезпечити:
до 01.06.2021 здійснення заходів із повернення споживачам коштів за
даними особових рахунків, відкритих у ПРТ на яких станом на 01.01.2019
утворилась переплата за електричну енергію.
до 01.01.2021 погодження з індивідуальними побутовими
споживачами за формою, що є додатком до цієї постанови, дозволену
(договірну) потужність згідно з оформленими паспортами точок розподілу.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Член НКРЕКП

О. Магда

Член НКРЕКП

О. Кривенко

Член НКРЕКП

Д. Коваленко

Член НКРЕКП

Р. Кайдаш

Член НКРЕКП

О. Бабій

Погоджено:
Директор Департаменту роздрібного
ринку електричної енергії

І. Городиський

Заступник директора Департаменту
енергетики

А. Огньов

Начальник Управління
інноваційних технологій

В. Попович

Директор Юридичного департаменту

С. Терещенко

Начальник Управління
адміністративної діяльності

Т. Соловей

Провідний документознавець
загального відділу Управління
адміністративної діяльності (літредактор)

М. Захарченко

Додаток до постанови
від ________№____
Форма-повідомлення про
погодження договірної
потужності

Повідомлення про погодження договірної
потужності електроспоживання

Шановний (-на) ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

за договором про розподіл електричної енергії від____________№____________,
паспортом точки розподілу із присвоєним ЕІС-кодом точки комерційного обліку
№_______________,
договірна
потужність
встановлена
на
рівні
____________кВт.
У разі не згоди із зазначеною величиною встановленої потужності за Вашим
об’єктом,
просимо
протягом
місяця
подати
до
_____________________________________________________________________,
(найменування ОСР, структурного підрозділу)

письмові обґрунтування іншої величини потужності.
За відсутності заперечень до встановленої договірної потужності
протягом місяця, зазначена договірна потужність буде вважатися прийнятою за
замовчуванням.
Звертаємо увагу, що відповідно до положень пункту 2.4.2 Правил
роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
14.03.2018 № 312, потужність об'єкта споживача повинна обмежуватись на рівні
потужності, передбаченої проектом указаного об'єкта споживача та/або
технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж указаного об'єкта
споживача.
____________ 20__ р.

___________________________
(підпис, П. І. Б.)

